Нови Сад 27.04.2021.г

Поштовани Председниче и Председништво УОСС,
Као подносиоц Захтева за сазивање седнице Ванредне Скупштине у име 16 делегата
Скупштине УОСС, обавештавам вас о следећем:
Суштина вашег одговора је да избегавате извршење ваше законске обавезе и опструишете
легитимно право већинског чланства, делегата Скупштине УОСС да се на седници Ванредне Скупштине
изгласа ваше неповорење и изабере ново руководство УОСС.
Захтев је поднет у складу са одредбама чл. 31. Статута УОСС и садржи оно што је Статутом
предвиђено:
-

Потписе 16 од 25 делегата Скупштине УОСС,
Навођење дневног реда и
Образложење по тачкама истог.

Ви нисте овлашћени да оцењујете правну ваљаност Захтева за вашу смену тумачећи Статут УОСС,
из разлога што члан 57. став 2. Статута каже: „Аутентично тумачење Статута даје Скупштина
Удружења, а све остале врсте тумачења даје Председништво Удружења”, већ сте у обавези да
примените чл. 31. Статута и одредите термин одржавања седнице Ванредне Скупштине.
Као делегати Скупштине УОСС можете предложити да Скупштина гласа о правној утемељености
Захтева, јер је то искључиво право Скупштине УОСС, а не Председника или Председништва УОСС.
Кровни Закон нашег Удружења је Закон о спорту, и што се тиче ове конкретне ствари он је ту
недвосмислено јасан.
Члан 55. Став 5. Закона о Спорту каже : „ Сазивање скупштине спортског удружења може тражити
једна трећина чланова скупштине уз предлагање дневног реда. А ако надлежни орган спортског удружења
не сазове седницу Скупштине, њу могу сазвати они чланови удружења који су тражили њено сазивање....“.
У даљем тексту Закона су одређени рокови у којима се сазива Скупштина, те овим путем Захтевамо
да поступите по наведеним роковима, јер уколико то не урадите, Скупштину ће сазвати 16 делегата
Скупштине који су тражили њено сазивање.
Довољно је штете нането нашем Удружењу предходних година у којима смо се више бавили правом
и тумачењима, него оним стварима због којих је Удружење и основано. Време је да то престане, не
компликујте јако просту ствар како би сте опструисали вољу већине, јер то није интерес нашег Удружења!
Захтевамо да овај допис, због благовременог информисања чланства УОСС, буде објављен на сајту
нашег Удружења.

С поштовањем,
Душан Шпановић
Делегат Скупштине УОСС и Председник УОСВ

